
  صوت رنني اهلاتف.

  نعم. الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  ؟ان! )( يا حنان! يا من حبثت لنا احلديث الذي فيه:  السائل :

ايه! راجعته؛ لكن أنا ما زلت ما وصلت إىل نتيجة، ذاكره احلافظ ابن حجر يف كتاب: الفتح يف حبث  الشيخ :

؛ ( ِإن ِهللا ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما؛ ِمائًَة إال َواِحًدا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنَة )أمساء اهللا احلسىن؛ حتت حديث: 

لم عنه خبصوصه؛ والقاعدة تبعه: إنه إذا ذكر حديث وسكت عنه يكون حسن أو لكن ذاكره هو وما متك

وشأنك إذا كان عندك الكتاب  - اآلن- صحيح؛ لكن هذه القاعدة بالنسبة إِيل أنا ما ممكن اعتمد عليها، فأنت 

  ترجع له.

  يعين مذكور حنان؟ السائل :

  ايه! نعم.  الشيخ :

  ذا اللفظ: حنان؟ السائل :

  ايوه، ايوه. يخ :الش

  يف كتاب: فتح الباري البن حجر؛ حتت أمساء اهللا احلسىن. السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

  إن شاء اهللا. ...ماشي، فيه  السائل :

  ماشاء اهللا! الشيخ :

  .( ال سمر بعد العشاء إال في ثالث: مجاملة ضيف، ومذاكرة علم، ومداعبة زوجة )األول ورد:  السائل :

  نعم، النصف األول وَرَد صِحيًحا. الشيخ :

  أيوه، وهو؟ السائل :

  النصف األول؛ وهو أنه ى عن السمر والسهر بعد العشاء، أما النصف الثاىن ورد وما صح. الشيخ :

  أيوة، النصف األول هو جماملة الضيف؟   السائل :

  ، النصف الثاىن إال.عن السمر ) ( نهى - اهللا يهديك!- النصف األول  الشيخ :

  إال يف ثالث. أنا ما فهمت مظبوط هنا. السائل :



  يا أخي! بارك اهللا فيك. الشيخ :

  آمني. السائل :

  ؛ هذا نص. ( نـََهى َعِن السَمِر بـَْعَد اْلِعَشاِء )نصفني احلديث؛ النصف األول:  الشيخ :

  هذا النص األول. السائل :

  . النصُف األول صح، النصف الثاىن ما صح.( إال كذا وكذا )الثاىن: والنصف  الشيخ :

  ما صح النصف الثاين، فقط ذا اللفظ يعين؟ السائل :

  نعم. الشيخ :

  . ...أما يف لفظ إنه جماملة ضيف   السائل :

ك احلديث لنصفني: نصف ؛ عذرناك، اآلن من بعد ما قسمنا ل"ما فهمُت"اهللا يهديك! قلت يل:  الشيخ :

 ،ل صحصف األوه الناين ما هو؛ وقلنا لك: أنصف الثل ما هو، والنصف األوأول، ونصف ثاىن، وفهمت الن

  والنصف الثاين ما صح؛ ترجع كذلك تسأل؟! ايش معناه بقى؟!

  أريد أن أمسع منك النصف كامل حقيقة األول. السائل :

  كيف؟  الشيخ :

  اريد أمسع النص منك؛ الصحيح يعين؟ سائل :ال

  .( نـََهى َعِن السَمِر بـَْعَد اْلِعَشاِء ) الشيخ :

  هذا معروٌف إن شاء اهللا. السائل :

  اهللا يهديك! الشيخ :

  هذا صحيح هذا الكالم، والنصف الثاين؟ السائل :

  أعطيتك اجلواب. الشيخ :

معروف الذي هو الناس تتداوله؛ يعين ما هو زين كما ما  - بًعاط-طيب، الذي بعديه؛ فيه كتاب  السائل :

، فيسألين بيقول يل: فيه حديث قرأ فيه أحدهم؛ قال إن الرسول "الدعاء املستجاب"بيقولوا؛ الذي هو كتاب: 

  عليه الصالة والسالم ما أراد أن يعلم عائشة االسم األعظم؛ هل صح عنه هذا الشيء؟

  صح  ما الشيخ :

  ما صح  السائل :

  وبتالقي هذا احلديث يف نفس املوضع الذي أحلتك عليه من فتح الباري الشيخ :



  ايوه السائل :

  وبيقول: إسناده ضعيف.  الشيخ :

    نعم. السائل :

  لكن أنت ما نصحت هذا الرجل اللي قال لك عن احلديث، وقرأه يف: الدعاء املستجاب؟ الشيخ :

  ."الكلم الطيب"إنه يبتعد عنه، ويستبدل بداله كتاب: آه، نصحته  السائل :

  نصحته؟ الشيخ :

  آه. السائل :

  طيب، جزاك اهللا خريًا. الشيخ :

  مجيًعا، وإياكم. السائل :

  انكت السؤال الثالث. الشيخ :

فضربه  : ورد عن النيب أنه عاجل شخًصا فرآه اجلن؛- أو أن واحًدا كان بيقول- الثالث: أنه هو يسأل  السائل :

  الرسول بالعصا؛ هل صح هذا؟ 

  ال. الشيخ :

  ما صحيح؟ السائل :

  ال. الشيخ :

أنا ملا، خاصة اإلمام ملا يصفنا، بيصف  - مثالً - مثل حكاييت - طبًعا- الرابع: فيه بعض األجسام  السائل :

  املسجد على اخليط، على رأس اخليط.

  ما شاء اهللا! الشيخ :

ع أقدامنا على رأس اخليط، فها الذي جسمه زىي كبري عند التشهد بيبدو ظاهر عن أصاب -يعين- حنط  السائل :

  املصلني، هل يلزمين إين أرجع حىت أتساوى معهم، وإال أبقى على وضعي بارز؟

  إن كنت تربز أمام حلىت ما تكون بارز أمام؛ راح تربز وراء. الشيخ :

  أيوه، هذا هو، هه.  السائل :

  ما أنت خلقك ربك.خليك مثل  الشيخ :

  أيوه، كما اقعد كده يعين. السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :



  بقي أخريًا إن شاء اهللا. السائل :

؛ اللي ( َال َسَمَر بـَْعَد اْلِعَشاِء )سبحان اهللا! نفس هذه تعتمد على اليت تكلمنا فيها قبل؛ بالنسبة اللي:  السائل :

يف السهر، لو كانت سبًبا هلكته أو أضاعت عليه وقت األسباب اللي هي أبيحت  -طبًعا الشخص-هي: 

  الصالة، صالة الفجر طبًعا، هل يأمث؟ 

  كل اإلمث.  الشيخ :

  كل اإلمث؛ يعين ما يغايل ذه األمور الثالثة؟   السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

  الصالة يعيدها وإال ما يعيدها باحلالة هذه؟ - اآلن- طيب  السائل :

  ما يعيدها. ال، الشيخ :

  يكفي أن يتوب؟ السائل :

  يتوب إىل اهللا من جرمه وإمثه. الشيخ :

  عمل له خمالفة! -يعين- أيوة، بس هون كونه ما  السائل :

  وال! ما أخرج الصالة عن وقتها؟ الشيخ :

  مظبوط، فقط كان سبب أن الضيف يعين سحب معه يف السائل :

  هذا سبٌب غري شرعي. الشيخ :

  يوه، وال كذلك الزوجة، وال كذلك مذاكرة العلم؟ا السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

هاألمور الثالثة اللي ذكرناها واردة ىف نص احلديث أنه ى عن السمر إال  - يعين- أما لو تعدى قليًال  السائل :

  يف هذه الثالثة.

  ايه! نعم. الشيخ :

  يعين ال مسر إال يف ثالث؛ هذه قال عنها. السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف.



  نعم. الشيخ :

  السالم عليكم.  السائل :

  وعليكم السالم. الشيخ :

  كيف حالك شيخنا؟  السائل :

  احلمد هللا خبري. الشيخ :

  كرحلة يعين؟شيخنا! فيه عملية زيارة البحر امليت   السائل :

  ال، ال يُرَحل إليه. الشيخ :

  ما بنروح احنا عليه؟ السائل :

  ال يُرَحل إليه. الشيخ :

  آه! شيخنا! بالنسبة للميش، فيه بيحطوا البنات صبغات وميش على شعرهم. شو حكمهم يف الشريعة؟ السائل :

  ما جيوز، ها تغيري خللق اهللا. الشيخ :

  تغيري خللق اهللا؟ السائل :

    ايه! نعم. شيخ :ال

  شكرًا شيخنا! السائل :

  أهالً وسهًال، أهلني. الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف

  نعم. الشيخ :

  تكلم يا أخى! آلو  السائل :

  نعم.  الشيخ :

  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  جزاك اهللا خريًا. - يا شيخ!- عندي سؤال  السائل :

  .تفضل الشيخ :

بارك اهللا فيك، عندي الوالدة تويف هلا طفالن عن طريق اللحاف أو الرحاف، اللي نسميها رحاف، وهو  السائل :

  حنن صغار.



  عن طريقة ايش؟ الشيخ :

  اآلن الوالدة. السائل :

  أقول لك: عن طريقة ايش؟  الشيخ :

  ها؟ السائل :

  ن؟فهمت الوالدة، عن طريقة ايش ُمتويف الولدي الشيخ :

  عن طريق اللحاف الذي هو البطانية وبنسميه حنا بنيطة. السائل :

  واهللا ما فهمت عليك! الشيخ :

  اللحاف هذا. السائل :

  الذي بيتغطوا فيه. -شيخنا- أبو ليلى : اللحاف 

  اللحاف اللي بيتغطوا بيه بالليل؛ يعين شبه البطانية. السائل :

  يعين خنًقا؟  الشيخ :

  ايش؟ السائل :

  خنق؟ : الشيخ

  . ... السائل :

  أسألك: يعين خنًقا؟ الشيخ :

  ايوه. السائل :

  ، طيب وبعد ذلك؟- اهللا يهديك-قل: خنًقا  الشيخ :

تصومني أربع  الشيخ :وبعد ذلك طلبت شيخ وسألت عن الصيام؛ قال: تصومني أربع شهور؛ قال  السائل :

  شهور، معايا؟

  ايوه. الشيخ :

؛ يعين صار عندها حالة - صار فيها مرض-صامت شهر ونص، ومرضت  - طال عمرك-وبعدين  السائل :

  نفسية قليال، فما رأيك باقي هلا مخسة عشر يوًما من الصيام األول؟

  ما تصوم، ما تصوم، ما عليها صيام. الشيخ :

  ما عليها صيام. السائل :

   ُد بِاْلَوَلِد )( َال يـَُقاُد اَْلَوالِ ما عليها صيام؛ يقول الرسول عليه السالم:  الشيخ :



  بارك اهللا فيك. السائل :

  فهمت احلديث؟ الشيخ :

  يعين ما عليها شيء؟ ... السائل :

  ما عليها شيء.  الشيخ :

  ما تصوم؟  السائل :

  ما تصوم. الشيخ :

  فهمت سؤايل يا شيخ!؟ - يا شيخ!-جزاك اهللا خريًا  السائل :

  لت ولدين هلا دون قصد خنًقا؛ فهل رأيتين فهمتك؟سؤالك فهمته؛ وباختصار: أن الوالدة قت الشيخ :

  ها؟ السائل :

  هل علمت أنين فهمتك؟ الشيخ :

  ايوة. السائل :

  فهل أنت فهمتين؟ الشيخ :

  أنا، أنا فهمت، بس هل فهمت السؤال حقي؟ السائل :

  وأنا أعدته عليك اهللا يهديك  الشيخ :

  . ...اهللا يهدينا وإياك،  السائل :

  ؟كيف  الشيخ :

  أقول: السمع غري واضح كالمك ينقطع عندي، ما أمسعك، ما هو واضح! السائل :

  أنا اقول: فهمت منك أن والدة الوالدين قتلتهما خنًقا، فهمتين؟ الشيخ :

  ايوة. السائل :

  مسعتين؟ الشيخ :

  ايوة. السائل :

  فهل فهمتك؟ الشيخ :

  ايوه، أقول: أا غفلت عنهما فماتا خنًقا. السائل :

  هذا هو، فليس عليها صيام. الشيخ :

  ما عليها شيء؟ السائل :



  ما عليها شيء. الشيخ :

  جزاك اهللا خريًا. - يا شيخ!-ال، شكراً، الشيخ خلص معي. طيب شكرًا  السائل :

  وإيـاك. الشيخ :

  نعم. الشيخ :

  آلو. السائل :

  نعم. الشيخ :

  آلو. السائل :

  نعم. الشيخ :

  م.السالم عليك السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :

  ما تقطعش عندك مكاملة من اجلزائر. السائل :

  أهًال مرحًبا. الشيخ :

    آلو. السائل :

  نعم. الشيخ :

  السالم عليكم.  السائل :

  وعليكم السالم. الشيخ :

  كيف حالك يا شيخ!؟  السائل :

  احلمد هللا خبري. الشيخ :

ين ا السائل : أللباين؟الشيخ ناصر الد  

  أيوه. الشيخ :

  أنا ابنك يف اهللا أمحد. السائل :

  أهالً باألمحد. الشيخ :

  الذي كلمتك األسبوع املاضي. السائل :

  أهًال مرحًبا. الشيخ :

  كيف حالك أبو عبد املصور؟  السائل :



  خبري، واحلمد هللا. الشيخ :

  جزاك اهللا خريًا. يا شيخ! السائل :

  نعم. الشيخ :

  اهللا يكرمك ، اتفضل. ...اء اهللا تكلم مع إن ش السائل :

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.  السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته. الشيخ :

  كيفكم يا شيخ!؟  السائل :

  أمحد اهللا إليك، كيف أنت؟ الشيخ :

  احلمد هللا. السائل :

  عساك طيب؟ الشيخ :

  . ...بعني كيلو مرت من أبو فيصل من أريو أر  السائل :

  ماشاء اهللا! أهًال مرحًبا. الشيخ :

  -يا شيخ!-إنين ُأحّبك يف اهللا  السائل :

  أحبك اهللا الذي أحببتين له. الشيخ :

  ونسأل اهللا أن جيمعنا وإياكم يف الدنيا واآلخرة. السائل :

  اللهم آمني! حتت لواء حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم. الشيخ :

  صلى اهللا عليه وسلم. شيخ! يل مجلة من األسئلة. السائل :

  هاا .  الشيخ :

الطوق للمرأة  ...أوًال إين ال أجادل يف الذهب احمللق للمرأة؛ ولكن أسأل سؤاًال فقط هو الطوق؛ حىت  السائل :

   خلق اهللا؟ هذا األول .البد أن نثُقب ثقًبا يف أُُذن الفتاة، الثقب أهو جائز أم هو داخل حتت تغيري

  عفًوا، أنا ما فهمت ما عالقة الطوق بالثقب؟ الشيخ :

  ألن الثقب البد أن، ممكن ثقب من فضة؟ السائل :

  كيف؟!  الشيخ :

  طوق من فضة، طـوق من فضة. السائل :

  طوق من فضة! ما عالقة الطوق بالثقب؟ الشيخ :



  أهو جائز أم داخل حتت تغيري خلق اهللا؟ فقط الثقب، أحبث عن الثقب؛ السائل :

انفهم  " ما حكم الثقب هل هو داخل حتت تغيري خلق اهللا أم ال؟ "يا أخي! أنا فهمت، لو قلت:  الشيخ :

  سؤالك؛ ولكن ما عالقة الطوق بالثقب؟

  السؤال : الثقب جائٌز أم داخل حتت تغيري خلق اهللا؟ السائل :

  .- هذا ما بيجيء معك سامعه!- ح به هذا من التغيري املسمو  الشيخ :

  جزاكم اهللا خريًا. السائل :

  وإياك. الشيخ :

السؤال الثاىن: إرث الكافر؛ رجل ارتد عن اإلسالم وبعد موته رجع بنيه إىل اإلسالم، وورثا يف الكفر  السائل :

  إرث أبيهم، أينتفعون بإرث أبيهم أم ال؟

  ني مجيًعا؟يعين األب واألوالد كانوا مسلم الشيخ :

  نعم. السائل :

  مث كفر األب؟ الشيخ :

  مث ارتد األب. السائل :

  مث كفر األب ومات كافرًا؟ الشيخ :

  نعم، واألوالد كانوا يف حضانته، كانوا مل يبلغوا الرشد بعد، آلو؟ السائل :

  يعين ملا مات الوالد يف الُكفر كانوا غري بالغني سن الرشد؟ الشيخ :

  م، مث رجعوا إىل اإلسالم، أينتفعون مبا تركه األب أم ال؟نع السائل :

  أنت تقول: رجعوا إىل اإلسالم، هل تعين ما تقول؟ ألن معىن قولك: رجعوا لإلسالم: أم كانوا كفارًا.  الشيخ :

  هكذا أُطِلَق علي السؤال؛ أم كانوا كّفارًا. السائل :

: أم ما كانوا بلغوا سن الرشد؟! ففي الكالم  - يف الوقت نفسه-  كيف نقول: كانوا كفارًا، ونقول  الشيخ :

تناقض، وأنا أجيب على كل من االحتمالني؛ فأقول: إذا كانوا بلغوا سن الرشد وهم مسلمون حينما مات أبوهم؛ 

الرشد؛ فهم مع . أما إن مات أبوهم وهم غري بالغني سن -كما تعلم- فال يِرث املسلم كافر وال الكافر املسلم 

  آبائهم فيتوارثون؛ فهمتين؟

  نعم. السائل :

  طيب، غريه. الشيخ :



  غريه ، السائل :

سؤال يف السياسة؛ هناك إخوان لنا يطلبون منا أن ندخل للربملان هذا الذي يسمونه! ولكن بشرط وهو  السائل :

  اإلصالح، إن انتفى اإلصالح خرجوا أو خرجنا، فما حكم هذا؟

ىف احلكومات العربية، وال أقول: احلكومات اإلسالمية؛  - اليوم-جيوز الدخول يف الربملانات املوجودة  ال الشيخ :

؛ أي: الّدخول ِمن أجل اإلصالح، هذا كالم "والغاية ال تربر الوسيلة"ألا ليست قائمة على النظام اإلسالمّي، 

 هر؟ والواقع أناس اإلسالميني حينما يدخلون مثل هذه   خيايل، وهل يصلح العطار ما أفسد الدكثريًا ِمن الن

الربملانات من أجل أن يصلحوا هم ُيصَلحون! أي: يُفَسدون؛ بسبب اخلليط من النواب الذين مجهورهم ليسوا 

إسالميني؛ فتجدهم مثًال، مجهورهم حليقي اللحية، فإذا دخل املدعي اإلصالح ألجل اإلصالح وله حلية جليلة؛ 

ل اإلصالح يبدأ بلحيته! فال يزال يأخذ منها ويأخذ منها؛ حىت تصبح حلية على مذهب بعض العامة يف فأو 

  مفهوم هذا الكالم عندك؟  " خري الذقون إشارة تكون "البالِد السورية؛ حيث يقولون هناك: 

    نعم. السائل :

ما جيد اتمع الذي حوله لباسهم أفرجني طيب، ويدخل وهو متلبس باللباس العرّيب اإلسالمّي؛ فحين الشيخ :

أجنيب، فال يزال يتطور حىت يُغري زيه اإلسالمي؛ فهذا الذى نشاهده ونلمسه ملس اليد يف هؤالء الذين يدخلون 

لإلصالح، وإذا م يعودون إىل اإلفساد ىف ذوات أنفسهم. ولذلك أدبنا رسول اهللا صلى  -بزعمهم- الربملانات 

( ِإن اْلَحَالَل بـَيٌن هللا عليه وعلى آله وسلم فأحسن تأديبنا، وعلمنا وأحسن تعليمنا؛ من ذلك أنه قال لنا: ا
َها نَـُهَما أُُموٌر ُمَ◌َشتِبَهاٌت َال يـَْعَلُمُهن َكِثيٌر ِمَن الناِس، َفَمِن ِاتـَقى اْلشبـُ َرَأ َواْلَحَراَم بـَيٌن َوبـَيـْ ِلِديِنِه ِت فـََقْد اْسَتبـْ

 َأْن يـََقَع ِفيِه َوِعْرِضِه؛ َأَال ِإن ِلُكل َمِلٍك ِحَمى، َأَال َوِإن ِحَمى اِهللا َمَحارَِمُه، أَال َوَمْن َحاَم َحْوَل اْلِحَمى يُوِشكُ 
  . فهؤالء الذين يدخلون الربملانات حيومون حول اِحلَمى؛ فيقعون فيه.)

  جزاك اهللا خريًا. السائل :

  إياك.و  الشيخ :

  أصحيح هو؟ ( اتقوا فراسة المؤمن )سؤال أخري: فقط عن حديث:  السائل :

  ال، هو ضعيف. الشيخ :

  جزاكم اهللا خريًا. السائل :

  وإيـاكم. الشيخ :

  يا شيخ! السائل :



  نعم. الشيخ :

اهللا خريًا وحفظكم ؛ أقول لكم: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وجزاكم "أمحد"سؤاٌل آخر عند أخي  السائل :

نيا، وأن جيمعنا يف الفردوس جوار نبينا  اهللا ونفعنا بعلمكم، وإن شاء اهللا سنلتقى بكم، نسأل اهللا أن نلتقي يف الد

  والصديقني والشهداء والصاحلني، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

  .جزاك اهللا خريًا، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته الشيخ :

  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :

  كيف حالك يا شيخ!؟  السائل :

  أمحد اهللا إليك. الشيخ :

؛ فقال يل: اطرح للشيخ هذا السؤال؛ -إمام املدينة، إمام املسجد- يا شيخ! سؤال ُكلفت به من إمامنا  السائل :

كرمي؛ يعين من ُحفاظ القرآن الكرمي وعاٌمل بالسنة، هل جيوز له السؤال هو: هل جيوز للرجل له علم بالقرآن ال

  الدخول إىل الربملان كما قال الشيخ الفاضل؟

  أنت ما مسعت اجلواب؟! الشيخ :

  ال، اجلواب كان عند األستاذ هناك. السائل :

  نعم؟ الشيخ :

  هذا السؤال ُكلفُت به من طرف شيخ املسجد. السائل :

  كن الذي قبلك سألين هذا السؤال، وأعطيته اجلواب مفصًال. معلش؛ ل الشيخ :

  .- يا شيخ!-جزاك اهللا خريًا  السائل :

  فال داعي إلعادة اجلواب؛ فاسأله ينبيك بالعلم. الشيخ :

  - يا شيخ!-إن شاء اهللا، بارك اهللا فيك  السائل :

  وفيك بارك. الشيخ :

لك احلاج عبد املنصور وعبد الرمحن إن شاء اهللا، حنن حنبهم يف اهللا، بلغ السالم لإلخوة ىف األردن، وكذ السائل :

  وحنبك كذلك يا شيخ! 

  جزاك اهللا خريًا، وجعل حّبنا خالًصا لوجه اهللا تبارك وتعاىل، وشكرًا. الشيخ :

  بارك اهللا فيك، السالم عليكم. السائل :



  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  نعم. الشيخ :

  آلو، السالم عليكم. ائل :الس

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  فضيلة الشيخ حممد؟ السائل :

    نعم، حممد. الشيخ :

  اهللا حيييك، نريد نسألك كم سؤال إذا تكرمت. السائل :

  تفضل. الشيخ :

يه فقري أو مسكني، هل السؤال األول: املرضع اليت بتفطر يف رمضان؛ هل تطعم عن كل يوم تفطر ف السائل :

  جيوز هذا ككفارة؟

  ايه! نعم، جيوز. الشيخ :

  كم مقدار اإلطعام؟  السائل :

  ليس الكفارة هو دراهم أو دنانري تدفع للمسكني؛ وإمنا هو الطعام الذي يأكله اْلُمكفر. الشيخ :

  عام الغداء أم طعام العشاء؟الطعام الذي يأكله؛ يعين من مثل وضعنا احلاىل، هل هو طعام إفطار أم ط السائل :

  هذا السؤال اجلواب عليه وقعة؛ سواء كانت غداًء أم عشاًء، وقعة واحدة. الشيخ :

  وقعة واحدة السائل :

  نعم الشيخ :

  على أساس أن الفقري هو يشرتي الذي حيتاجه فيها مثًال؟ - يعين- وهل ال جيوز أن خيرجها نقًدا  السائل :

  يف أول اجلواب. هذا الذي قصدت نفيه الشيخ :

  أول اجلواب، آه! جيب أن يكون الطعام طعاًما. السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

  أرز، كم املقدار الذي نطلعه مثًال؟ - مثالً -حننا أكلنا الرئيسى  - مثالً - يف أيامنا احلاضرة إذا كان  السائل :

  مقدار ماذا يا أخي!؟  الشيخ :

  ليومي؟مقدار األرز مثًال من األكل ا السائل :

  يا أخي! وقعة، وقعة. الشيخ :



  وقعة مبا فيها كامالً يعين؟  السائل :

  مبا فيها، إذا كان رز وحلم وخبز؛ وقعة مشبعة لشخص واحد. الشيخ :

  مايف داعي تصوم األيام اليت أفطرا.  - يعين-وقعة مشبعة لشخص واحد، وهذا يكفي  السائل :

  ال، ما يف داعي. الشيخ :

: الصالة أثناء السفر، شخص مثًال عنده سفرة طويلة بيطلع من - فضيلة الشيخ!-السؤال الثاين  طيب، السائل :

تسع أو عشر ساعات متواصلة، هل جيوز أنه جيمع صالة الظهر  - مثالً - الصباح على الطائرة، وتستمر السفرة 

  والعصر قبل حلول وقت الظهر؟

  قبل الظهر ما جيوز. الشيخ :

  ما جيوز. : السائل

  جيوز مجع تقدمي العصر إىل وقت الظهر، أو تأخري وقت الظهر إىل وقت العصر.  الشيخ :

طيب، يف احلالة هذه كيف يستطيع أنه ُيصلي هذه الصلوات علًما بأنه طبًعا حيصل وقتها وهو يف اجلو  السائل :

  يف الطائرة؟

  الصالة كالرب؟!أال تريد أن اجلو يُعمر بذكر اهللا و  الشيخ :

  طبًعا. السائل :

  ايه! فُيصلي يف اجلو. الشيخ :

  ُيصلي يف الطائرة يف اجلو.  السائل :

  ايوه . الشيخ :

  بالنسبة للُحرمة هل جيوز هلا أن ُتصلي يف الطائرة أمام األجانب؛ من الرجال وغري الرجال؟  السائل :

  مل؟ هى ليست متحجبة؟ الشيخ :

هي وزوجها مسافرين؛ ولكن وقعت الصالة، الرجال يستطيع  - طبًعا- ال، متحجة وكل شيء، فقط  : السائل

  أنه.

ما يف فرق بني الرجل واملرأة، واحلالة هذه؛ كل واحد من الزوج والزوجة عليه أن يؤدي الصالة يف وقتها  الشيخ :

  ولو يف الطائرة.

   تكفي؟ولو يف الطائرة، يعين تعترب السائل :

  ايه! نعم. الشيخ : 



  اها .. اها. السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

: بالنسبة للذهب لألطفال، هل عليه - يا فضيلة الشيخ!- السؤال الثالث  - يا شيخ!- بارك اهللا فيك  السائل :

  زكاة أم ال ُجتَرى عليه زكاة؟

  كيف بالنسبة لألطفال؟  الشيخ :

  مثًال عندى طفلة. السائل :

  ايه! الشيخ :

جييئها هدايا قطع ذهبية، وهذه القطع الذهبية هل عليها زكاة أم أنه ال ُجيَرى عليها زكاة؟ يعين: نعرف  السائل :

أن حلّي املرأة من ذهب فيها قوالن: أن إذا استخدمت للزينة، وأنه إذا استخدمت على أساس إنه ممكن 

ة للطفلة؛ الطفلة الرضيعة؛ يعين عمرها سنة أو سنتني وعندها تستثمرها يف املستقبل أنه توجد فيها الزكاة؛ فبالنسب

  ذهب، هل هذا عليه زكاة أم ال توجد عليه زكاة؟

أوًال بصورة عامة: الزكاة مثل الصالة والصيام وسائر األركان والواجبات ال ترتتب على الشخص ما مل  الشيخ :

  يَبُلغ سن التكِليف. 

  بُلغ سن التكِليف.آه! جيب أن يَ  السائل :

أيوه! هذه واحدة. واألخرى وهي اليت مل تسأل عنها؛ أن التفصيل الذى ذكرته بالنسبة حللي الذهب هذا  الشيخ :

كما قلت لك -ليس له أصل؛ وإمنا ال فرق بني ُحلي للقنية أو للزينة أو للتجارة، جمرد ما يتوفر عند املرأة املكلفة 

  فيجب عليه الزكاة بشرط أن يَبُلغ النصاب. ُحلي؛ -آنًفا

  بشرط أن يَبُلغ النصاب. السائل :

  أيوه. الشيخ :

  عظيم، جزاك اهللا خريًا. السائل :

وإياك؛ ولذلك فها البنت أو الطفلة الصغرية اليت معها ُحلي من الذهب، فحينما تبلغ سّن التكليف  الشيخ :

هلدايا ويبلغ جمموعها النصاب؛ حينئذ عليها أن خترج الزكاة، وإذا كانت غري متنبهة؛ مث تتكاثر ا - إن شاء اهللا- 

  فينبـُهَها واِلَداها.

  آه! بارك اهللا فيك. السائل :

  وفيك بارك. الشيخ :



بالنسبة لذبائح أهل الكتاب، هل جيوز أكل ذبائحهم، علًما بأم ال  الشيخ :سؤال آخر فضيلة  السائل :

  بل يطعنون يف الرقبة؟يذحبون؛ 

  إذن تناقضت يف سؤالك: هل حتل ذبائح أهل الكتاب؛ علًما أم ال يذحبون!  الشيخ :

  يعين يعتربون هم الذبح؛ طريقة الذبح عندهم تتم بالطعِن يف الرقبة. السائل :

، أريدك أن تكون دقيًقا يف كالمك. الشيخ : أنت ما فهمت علي  

  ط، مظبوط.مظبو  السائل :

  قلت: ذبائح أهل الكتاب هل حتل علًما بأم ال يذحبوا؟ فإذن هى ليست ذبائح.  الشيخ :

  هو السؤال الواقع ما طرح بالشكل الصحيح، يعين ما قصدنا فيه هي. السائل :

  أنا الذي قصدته فهمته؛ فقط أنت باملقابل ها اللي أنا قصدته فهمته؟ الشيخ :

  . نعم، فهمته.نعم، فهمته السائل :

  طيب، جزاك اهللا خريًا، واجلواب: ال جيوز. الشيخ :

  واجلواب: ال جيوز. السائل :

    ايه! نعم. الشيخ :

  طيب، فيه عندنا سؤاالن: السائل :

السؤال الثاين اللي بيطرح نفسه: تنظيف املالبس بواسطة ما ُيسمى يف هذه األيام بالدراي كلني؛ هل  السائل :

  يزيل النجاسة؟

  عفًوا، ما هذا الدراي كلني؟  الشيخ :

الدراي كلني هو عبارة عن عملية تنظيف املالبس بطريق على الناشف؛ يعين هناك يوجد حملول؛ مثل:  السائل :

البنزين يضعوا فيه املالبس، وحبيث أنه ال تفقد رونقها وال متس املاء ائًيا، وبريجع الثوب مكويًا ونظيًفا؛ وهذا ما 

هاأليام واملتعارف عليه: بالدراي كلني: التنظيف على الناشف! فهل إذا كان الثوب عليه جناسة، هل  يسموه

  طريقة التنظيف هذه تزيل النجاسة؛ علًما بأا ال ميسها املاء ائًيا؟

بغري هذا  بالنسبة للثياب اليت تطوهلا األيدي وميكن غسلها باملاء فهو األصل، وال جيوز إزالة النجاسة الشيخ :

الطريقة إال ما اسُتثِين؛ مثًال: النعل يُدَلك بالرتاب فيطُهر، واألرض تتنجس فُتَكاثَر باملاء فتطُهر، حبال الغسيل 

  ميكن باملسح باملاء وتعرضها للشمس وللهواء تطُهر.  -مثالً - 

  اء.أما ما سوى ذلك مما ميكن أن تناله األيدى بالَغسل، فال جيوز إال الَغسل بامل



  حىت لو عرض الغسيل باملاء هذه القطعة إىل اخلراب.  السائل :

   إىل؟ الشيخ :

إىل التلف؛ يعين فيه هناك بعض القطع القماش يوضع عليها تنبيه: أنه ال جيب أن تغسل باملاء؛ ألن  السائل :

  املاء خيرا بطريقة أو بأخرى.

ا الثوب أو اللباس؛ ملاذا اقُتِينَ من هذا النوع؟ فإن كان هناك ضرورة واهللا هذا بقى يعود إىل النظر إىل هذ الشيخ :

صحية طبية وحنو ذلك، فهنا ميكن أن يُقال من باب عدم إفساد املال: جيوز تنظيفه ذه الوسيلة اجلديدة. أما إذا  

املاء فال ينبغى أن نتعاطاه،  كان يف جمال لالستغناء عن هذا النوع من اللباس بلباس من القماش الذي ال يفسده

  وحناول بعد ذلك أن نتخلص من حكم غسله بالوسيلة الشرعية.

فضيلة الشيخ! آخر سؤال عندنا، ما هو حكم قياس املالبس للنساء يف احملالت اخلاصة لبيع املالبس؟  السائل :

  ال تضع ثياا خارج منزهلا؟وهل يف ذلك هتك للسرت الذى بني املرأة وبني اهللا؛ فيه حديث يتكلم عن جيب أ

  أوًال: أنت تقصد بالقياس؛ يعين هي تقيس الثوب بنفسها؟ الشيخ :

  قبل شرائه، بنفسها قبل شرائه حىت تتأكد أنه جيد يف اللبس.  السائل :

أي نعم إذا كان معها حمَرم، ودخلت مكانًا أميًنا ليس عليه عيون تراقب؛ فبهذه القيود جيوز، وإن كان  الشيخ :

  حتقيقها ليس باألمر السهل.

  طيب، فضيلة الشيخ! بارك اهللا فيك، ونشكرك كثري الشكر على هذه اإلجابات. السائل :

  أهالً وسهًال. الشيخ :

  جزاك اهللا ألف خري. السائل :

  وإياك يا أخي! الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا. السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

احلليب : شيخنا بقول: بالنسبة لسؤال اخينا حول الذهب الذى تلبسه الطفلة؛ أال يُقال هنا: بأن هذا الذهب هو 

  اليوم يبيع هذا الذهب؟ - مثالً -ىف حقيقته ألبيها وألمها؛ ألنه لو احتاج 

  ال، ليس ألبيها وألمها؛ ألن هذه قد تكُرب. الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف

  نعم. الشيخ :



  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم. الشيخ :

  كيف حال صحتك شيخنا؟  السائل :

  احلمد هللا خبري. الشيخ :

  يا شيخ! تسمح لنا بسؤال؟  السائل :

  تفضل. الشيخ :

  حادثة حصلت يف املاضي، يقوم الشباب بتمثيلها، فهل هذا جائز؟ - مثالً -بالنسبة للتمثيل، متثيل دور  السائل :

غري جائز؛ هذا التمثيل من مجلة املخلَفات الذي تركها املستعمرون يف هذه البالد؛ مث تقبلناها مع أا  خ :الشي

  ممتلئة باجلراثيم وامليكروبات، فال جيوز.

أدوار ليست فيها أي شيء؛ مثًال: دور مصعب  - يعين-ميثلوا  -مثالً -يعين: وال بأي حال من األحوال  السائل :

  ذهب للمدينة أو شيء من هذا، حبيث ما يكون فيها اختالط أو أي شيء من هذا النوع. بن عمري ملا

أنت لو كان فيها شيء تعرفه ما بتسأل أنه جيوز وإال ال؛ لكن أنت عم تسأل عن متثيل ليس فيه شيء،  الشيخ :

  أليس كذلك؟ 

  نعم. السائل :

  وال أنا أحكي مع مني؟ الشيخ :

  معي حتكي. السائل :

  ها. خ :الشي

  أنا قصدت أنه - يا شيخ!- يعىن  السائل :

  يا أخي! أنا عم أحكي، أنت برتجع حتكي كالمك، أنا جاوبتك ما فهمت علي ما عم أحكي؟ الشيخ :

  فهمت. - يا شيخ!- ال، فهمت  السائل :

  إذن، ما تريد حتكى اآلن؟ الشيخ :

  اآلن ، فيه سؤال ثاين ممكن أسأله؟ السائل :

  قط بشرط واحد ممكن؛ ف الشيخ :

  . ... السائل :

  بشرط واحد، بشرط واحد، امسع ما عم أقول لك، السؤال الثاىن جيوز بشرط واحد، تقبل؟ الشيخ :



  نعم، أقبل. السائل :

  ايه، الشرط هو بسيط وسهل، وهو أن تعيد علي ماذا فهمت. الشيخ :

هو من خملفات االستعمار الذي حل يف  - يعين- جاء -أنه التمثيل  - يا شيخنا!-نعم، أعيد عليك  السائل :

  بالدنا، وحيمل يف طياته كثري من الشوائب واألضرار على علينا كمسلمني، هذا الذي فهمته يا شيخنا!

  هذا نّص الفهم. الشيخ :

  نص الفهم؟! السائل :

  ايوه، بدي النص الثاىن؛ وإال ختسر السؤال الثاىن! الشيخ :

   يا شيخ! ال أذكر النص الثاىن السائل :

النص الثاىن هو جواب سؤالك الثاىن، الذي يُعتَرب هذا الذي تريد توّجهه هو الثالث؛ سؤالك الثاىن كان:  الشيخ :

  هذا ولو كان ما فيه شيء خمالف للشرع؟

  نعم. السائل :

  ما قلت أنت هيك؟ الشيخ :

  نعم. السائل :

  طيب، أنا ما أجبتك عليه؟ الشيخ :

  ملا أجبتىن وسألتك نعم، فأنت يعين رديت قلت يل ما فهمت علي؟ - يا شيخ!-ما مسعتك  السائل :

  ايوه، ما كان جوابك؟ الشيخ :

  .-يا شيخ!-ما مسعت اجلواب عليه  السائل :

  أنت ماذا كان جوابك ملا قلت لك: مافهمت علي؟ كان جوابك: نعم، فهمُت!  الشيخ :

  نعم، فهمت الشطر األول، نعم.  السائل :

  كيف الشطر األول والكالم الثاىن، الشطر الثاىن تبعه ما له قيمة؟  : الشيخ

  اهللا يبارك فيك له قيمة؛ لكن أنا ما مسعته منك. - يا شيخنا!- ال  السائل :

  ما قلت يل: ما فهمته منك؟! الشيخ :

  نعم. السائل :

  ملا قلت لك: فهمت؟ قلت يل: ايه! الشيخ :

  نا، أما الذي ما مسعته فالسؤال يكون عنه: هل مسعت؟ وأنا ما مسعته.أنا قلت فهمت الذي مسعته أ السائل :



بني هذا السؤال الذي جاوبتك عليه، وبني سؤالك الثاىن هذا الذي  - يا أخي!-لكن ما صار فيه فجوة  الشيخ :

زم جاوبتك عليه، صار فيه فجوة، صار فيه مسافة، اهللا يهديك! قلت لك أنا: أنه هذا السؤال الثاىن ما ال

  توجهه؛ ألنه لو كان سؤالك عن متثيل فيه خمالفة للشريعة ما بتسأل عنه.

  نعم. نعم.  السائل :

؟ الشيخ : اآلن فهمت علي  

  فهمت يا شيخ! السائل :

  ما الذي فهمته علي اآلن؟ الشيخ :

 جائز. أما السؤال كان أنه لو كان فيه خمالفة للشريعة التمثيل، أنا من نفسي أعرف أن هذا التمثيل غري السائل :

  عن التمثيل الذى ليس فيه خمالفة.

  مجيل، فإذن ليش برتجع بتسأل وتقول: ولو كان ما فيه خمالفة؟! الشيخ :

  زيادة يف التأكيد. -يعين -يا شيخنا!- هذا   السائل :

  هذه ترقيعة! ترقيعة! الشيخ :

  ترقيعة، نعم. السائل :

مثلك مثائل، وتعرتف الثاين  - وما أنت بأول خمطئ- إنك أخطأت  اهللا يهديكم، عوض ما تعرتف الشيخ :

تقول: معذرة حنن أخطأنا. ما تأوهلا: واهللا! زيادة تأكيد؛ ألنه لو كان زيادة تأكيد كنت فهمت علي وقلت: 

معذرة، قصدت أنا التأكيد. اخلالصة على الرغم من أنك ما جنحت بالوفاء بالشرط؛ فنحن نتنازل عن شرطنا 

   سؤالك الثاين، الذي هو الثالث يف احلقيقة، فألقه وال عليك. لصاحل

  بارك اهللا فيك. - يا شيخنا!- تظل أكرم منا  السائل :

  ال، عفًوا. هذا واجيب أنا شرًعا. الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري، ويبارك فيك. السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

  ألخوة العراقيني، فهل هذا صحيح؟نُِقَل عنك أنك قلت: بوجوب اجلهاد مع ا السائل :

صحيح وما صحيح؛ ألنه حنن ما نقول اآلن يف جهاد باملعىن الشرعي املتبادر إىل الذهن؛ وإمنا فيه دفاع  الشيخ :

  عن الشعب العراقي.

  نعم. السائل :



هو الذي  املهاجم من قبل هؤالء الكفار، يف الوقت هذا الذي حننا قلنا وال نزال نقول: بأن العراق الشيخ :

  اعتدى وبغى على الكويت، عرفت؟

  نعم، فهمت. السائل :

لكن ملا كان وراء هذا البغي العراقي على الكويت، هذه اهلجمة الشرسة من الدول الكافرة؛ وعلى  الشيخ :

؛ حيث انضم بعضهم إىل بعض بزعم - مع األسف- رأسها: أمريكا، وبريطانيا، ومن معها من الدول اإلسالمية 

الكويت إىل الكويتيني. وإذا احلقيقة تتكشف عن هجمة خطرية جًدا لتحطيم الشعب العراقي كله، وال إعادة 

أقول: اجليش العراقي؛ وبالتايل ال أقول: حزب البعث العراقي، وأخريًا ال أقول: للقضاء على صدام حسني نفسه؛ 

سالمية أن يغيثوا الشعب العراقي، وإمنا للقضاء على الشعب العراقي كله. لذلك نقول: جيب على الدول اإل

  وخيلصوه من هذه اهلجمة الشرسة الظاملة. لعلك فهمت علي؟

  .-يا شيخ!-نعم، نعم فهمت  السائل :

  جزاك اهللا خريًا. الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري، ويبارك فيك. السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

  جلهلنا وخطأنا. - يعين- يا شيخ! - اعذرنا  السائل :

  ال، عفًوا حننا نتكلم هذا لصاحل السائل. خ :الشي

  اهللا يبارك فيك. السائل :

وإال أنا ما بيجيئين شيء أصاب أم أخطأ؛ بل بيجيئين شيء إذا اخطأ؛ فأصوبه فأنال أجره؛ لكن ال  الشيخ :

  أمتىن خطأه من أجل أن أنال أجره.

  اهللا يبارك فيك شيخنا. السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

  السالم عليكم. : السائل

  وعليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :

  ألو؟ السائل :

  نعم. الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السائل :



  سالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  ؟- يا شيخ!-سؤال  السائل :

  تفضل. الشيخ :

  فرض عني؟ -اآلن- هل اجلهاد  السائل :

  ما هذا؟ الشيخ :

  آه! السائل :

  ما؟ لشيخ :ا

  هل اجلهاد فرض عني اآلن؟ السائل :

  أين اجلهاد الذي تعنيه؟ الشيخ :

  يف العراق. السائل :

  ومل ما يف األفغان؟ الشيخ :

  هنا فيه كفار، وهناك كفار اآلن. السائل :

  ال، هنا فيه مشكلة ما هي قائمة هناك. الشيخ :

  مشكلة ما؟ السائل :

  وحدك، أما هناك تقدر جتاهد وحدك، فلم ما سألت عن هناك؟هنا ما بتقدر أنت جتاهد  الشيخ :

  طيب، هنا اجلهاد نعتربه حنن فرض عني اآلن؟ السائل :

  ما تريد تعتربه أنت تقدر جتاهد هنا؟ الشيخ :

  وإال املفروض اإلنسان يروح هناك؟ السائل :

  أنا عم بسألك بتقدر جتاهد هنا؟ الشيخ :

  ال. السائل :

  ثلة، فإذن شيء ما تقدر ما بتقدر. أما هناك تقدر؛ فرح ألفغانستان وجاهد.ال تضرب أم الشيخ :

  طيب لو فرضنا إنه أنا كنت هناك. السائل :

  ال، تفرض.  الشيخ :

  ما أفرض؟ السائل :

  ال، روح جاهد وبعد ذلك أحكي. الشيخ :



  . ... السائل :

  ما نريد حنن بالفرضيات؟! الشيخ :

  ري.آه! اهللا جيزيك اخل السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

  نعم. الشيخ :

  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  كيف احلال شيخنا؟  السائل :

  حنمد اهللا إليك، الشيخ :

  اهللا يبارك فيك. الشيخ :

بالرأي؛ لكان أسفل  " لو كان الدين: - وطبًعا هذا ثابت وأوردمتوه باإلرواء- شيخنا! فيه قول علي  السائل :

  .اخلف أوىل باملسح من أعاله، وقد رأيت النيب  ميسح على ظاهر خفيه "

  ايه! نعم. الشيخ :

  يعين هل هذا الكالم يُفهم منه جواز املسح أسفل اخلف وإال ينفي ذلك؟ السائل :

  ينفي. الشيخ :

  يعين ال منسح أسفل اخلف مطلًقا؟ السائل :

  أبًدا. الشيخ :

  م، يعين كلمة أوىل ال تعترب فيه صيغة تفضيل هنا؟امم السائل :

  ال، هذا يُقال على غري بابه. الشيخ :

  نعم، جيد. السائل :

هذا رقمه يف صحيح  ( َمْن َأرَاَد َأْن يـَْعَلْم َماَلُه ِعْنَد اِهللا؛ فـََليَـْنُظْر َماِهللا ِعْنَدُه )شيخي! من باب آخر:  السائل :

  .2310هو رقمه يف الصحيحة:  -فيما أعلم- طبوعة غري موجود مطلًقا يعين . لكن الكتب امل5882اجلامع: 

  ماذا تعين بالكتب األخرى؟ الشيخ :

  املطبوعة، قلت: املطبوعة أنا. السائل :

  ما فهمت! الشيخ :



: على الصحيحة برقم - اهللا حيفظكم- يعين هذا بالنسبة لتخرجيه هنا موجود بني يدينا؛ لكن احلتم  السائل :

2310.  

  . طيب.2310نعم،  الشيخ :

فأنا أردت استوثق يعين ما يف جديد عليه ما يف كذا، وأنه هذا الرقم هذا صحيح؛ لكن كثري ما تكون  السائل :

  األخطاء املطبعية احلقيقة بالنسبة لطبع املكتبة اإلسالمية؛ األرقام فأنا أرى األصل فيها اخلطأ. سبحان اهللا!

  دفعك لتطريق هذا االحتمال؟ طيب، ما الذي الشيخ :

  حقيقة ألنه فيه عندي حبث متعلق ذا احلديث. السائل :

  حيدة. حيدة. الشيخ :

  ايه! نعم. تفضل. السائل :

  أقول لك أو قلت لك: ما الذي محلك على تطريق احتمال أنه يكون فيه خطأ يف الرقم؟ الشيخ :

صرت ِحبِريَة أنا! بالنسبة للرقم أريد أنا أن أرى هل هو  - اآلن-أيوه، أيوه، اهللا جيزيك اخلري ما أدري  السائل :

  بالفعل موجود يف الصحيحة؟ أما قضية الرقم هذه مسألة أخرى ما أدري ايش اللي أوقعين يف هذا األمر!

  طيب، سحبنا السؤال عن الرقم.  الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري. السائل :

  هو موجود يف الصحيحة وإال ال؟فما الذي محلك على التساؤل: هل  الشيخ :

م قالوا: غري ُخمرج  السائل : ق احلقيقة؛ أليف أي كتاب آخر، وأنا ما أظن األشياء  - احلديث- يعين أريد التوث

  هذه يف احلقيقة ُخمرج، واإلنسان يطلع عليها.

  فيمامل يُطَبع. - يا أستاذ!- ما هو ُخمرج  الشيخ :

  يعين ما طبع. 2310نعم، نعم،  السائل :

  هو يعين حتت التصوير يف بريوت، وما ندري هذا الناشر. الشيخ :

  ما يف جديد على احلديث. -شيخنا!- املهم  السائل :

  ال ما يف عندنا شيء جديد. الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري.  السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

َلْيِه َوَسلَم َعْن أكل ُكل ِذى نَاٍب ِمَن السَباِع وَُكل ( نـََهى َصلى اُهللا عَ فيه حديث:  - شيخنا-طيب،  السائل :



بالنسبة للسباع جناستها وجناسة سؤرها ورد ىف نصوص مستقلة، بالنسبة لكل ذى خملب  ِذى ِمْخَلٍب ِمَن الطْيِر )

  جوارح الطري؟ -أول شىء- من الطري يعين هنا هل تعين كل ذي خملب من الطري 

  عم ايه! ن الشيخ :

  هذا أول شيء. من طرف آخر شيخنا، هل هذا يعين جناسة حلم وسؤر كل ذي خملب من الطري؟ السائل :

  وحنن داخلون إىل املسجد يوم اجلمعة. -أظن-سألتين أنت عن السؤر  الشيخ :

  ويزيد ذاكرتك، ال أقول: حيفظها فقط! -وحيفظ - شيخنا- اهللا يقويكم  السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

  نعم، جيد. ئل :السا

  وقلت لك: املسألة ليس عندي جواب، وال أزال عند ذاك املوقف السليب. الشيخ :

إذا كان قلنا: بأن روث ما ال يؤكل حلمه جنس؛ هنا ما يقال  - اهللا يكرمكم- شيخنا - ايه! نعم، طيب  السائل :

  سؤره كذلك؟

  بلى. الشيخ :

  يعين يُقال؟ السائل :

قال مبدئًيا، أما القضية تعرف يف قضايا تدخل يف القاعدة العامة وقضايا ما تدخل؛ يُقال، لكن هذا يُ  الشيخ :

  فحىت نكون على علم نتوقف أحيانًا؛ حىت يكون عندنا استحضار للتفصيل يف املوضوع، وهذا ما ال نستحضره.

كن لعله يقول إن ؛ ل- أنا اآلن ما حيضرين - هو قال عن طهارة - أظن - ذكر- نعم، وألنه ىف فقة السنة  السائل :

  ؛ يعين هو فيه له بعض األمور الفقهية شيء من الشذوذ يعين. ...جوارح الطري وكذا طهارا 

بالنسبة لقضية يف حالة الدفن نالحظ قضية وضع الطني يف بعض  -اهللا يسلمك- شيخنا -طيب  السائل :

  هو صحيح؟املواطن؛ حىت ال يتسرب الرتاب على امليت. هل هذا الفعل صحيح وإال ما 

  ال، يبدو أنه صحيح، وإال ما معىن كون اللحد أفضل من الشق؟ الشيخ :

  سبحان اهللا! وقع يف نفسي نفس اإلجابة يعين، اهللا يبارك فيكم. السائل :

  ولو ما متسى الوقت وتأخر كنت قلت: حيا هال؛ عندي أبو احلارث وأبو ليلى  الشيخ :

  ماشاء اهللا!  السائل :

  ذلك فاألمر عائٌد إليك.ومع  الشيخ :

  اهللا يبارك فيكم ويكرمكم، واهللا ما أدري مىت يكون ذهام؟ السائل :



  اهللا أعلم. الشيخ :

  على كل حال ربنا ييسر اخلري. السائل :

  آمني. الشيخ :

  فقط ما زال أبو ليلى ُمِصّر على التسجيل ؟ - شيخنا- طيب  السائل :

  آه! الشيخ :

  ماشي احلال. السائل :

  ما هذا جعله هو األصل بالنسبة له. يخ :الش

  ايوه ، األصل هكذا. نعم. السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

السيد سابق يف فقة السنة يقول هذا ما أدري لعله يكون - طيب شيخنا، أكرمكم اهللا إذا إشتبه فيه  السائل :

يتحري فيصلي يف واحد منها صالة إذا اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها،  - استقاه من غريه من أهل العلم

  واحدة، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل. هل ترون جواز هذا من باب: ال يُكلف اهللا نفًسا إال ُوسعها؟

  ما يف سبيل إال هذا. الشيخ :

  ال سبيل إال هذا. السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

  .- تعاىل- أكرمكم اهللا  السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

  سلم لنا على اإلخوان عندكم. ائل :الس

  وصلهم سالمك.  الشيخ :

  اهللا يبارك فيكم. السائل :

  وهم يردون سالمك بأطيب منه. الشيخ :

  عليك وعليهم السالم، اهللا جيزيكم اخلري. السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :



  نني اهلاتف.صوت ر 

  نعم. الشيخ :

  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم. الشيخ :

  كيف حالك يا شيخنا!؟  السائل :

  احلمد هللا خبري. الشيخ :

؛ لشيخنا: حممد بن صاحل "عقيدة أهل السنة واجلماعة"كتاب، كتيب هو:   - اآلن- يا شيخ! فيه أمامى  السائل :

  الً صح؟العثيمني، هناك فقرة؛ الكتاب جيد أو 

  أنا ما رأيته فقط هكذا نسمع. الشيخ :

  ال أفهمها، أقرؤها لك إن شاء اهللا، جيد؟ - صراحة - يعين-أمامي فقرة  - هنا- نعم، فيه  السائل :

  نعم. الشيخ :

"ونرى أنه ال حجة للعاصي على معصيته بقدر اهللا تعاىل؛ ألن العاصي يُقِدم على  الشيخ :يقول  السائل :

إال بعد وقوع  -تعاىل- قدرها عليه؛ إذ ال يعلم أحد قدر اهللا  - تعاىل-اره، من غري أن يعلم أن اهللا املعصية باختي

فكيف يصح االحتجاج حبجة ال يعلمها احملتّج ا حني إقدامه   (( َوَما َتْدِري نـَْفٌس ماَذا َتْكِسُب َغًدا ))  مقدوره 

  ا أفهمه!ما معىن هذا الكالم؟ م على ما اعتذر ا عنه"

  الكالم واضح. الشيخ :

  كيف؟   السائل :

  اآلن ملا الواحد يريد يسرق، هل َعِلَم قبل أن يسرق بأن اهللا قدر عليه السرقة؟ الشيخ :

  ال، طبًعا. السائل :

  طيب، وملا سرق عرف، فما فائدة هذا االحتجاج؟ الشيخ :

  هذا ال ينفي أنه قدر اهللا. السائل :

نا نضيف إىل كالم الشيخ عبارة، قد تكون هي العبارة املوضحة والقاضية على الشبهة. ال ينفي؛ لكن حن الشيخ :

الشك أن عمل كل إنسان إما أن يكون فيه خمتارًا وإما أن يكون فيه جمبورًا، وأنت ال تناقش يف هذا التقسيم، 

  أليس كذلك؟

  نعم.  السائل :



  يفعل الشيء نفسه رغم أنفه واضح؟ يعين اإلنسان قد يفعل شيًئا بإختياره، وقد الشيخ :

  نعم. السائل :

  من األمثلة الواضحة: قتل العمد، وقتل اخلطأ، ماشي؟ - مثالً - يعين  الشيخ :

  نعم. السائل :

طيب، فحينما يقتل القاتل عامًدا متعمًدا؛ أوًال: هو ال يدري أن هذا مسجل عليه وإال ال، إال بعد  الشيخ :

خطأ ال يدري أن ذلك كان مسجال عليه إال بعد الوقوع. فالذي حيتج بالقدر وهو الوقوع؟ كذلك الذى يَقتل 

قدر عليك؛ مبعىن: أنه َعِلَم، َعِلَم أنك ستقتل  - عز وجل -عاصي، وهو القاتل العمد يف مثالنا نقول له: ربنا 

ذلك هو القدر. هذا العلم اإلهلي، كتبه يف اللوح احملفوظ؛ و - عز وجل - عامًدا متعمًدا، وهذا الذي علمه اهللا 

 -عز وجل -والكتابة اإلهلية، والقدر اإلهلي هو كاشف ملا سيقع بكل تفاصيله. وحبثنا اآلن القاتل عمًدا، فاهللا 

َكتَب يف اللوح أنه يقتل خطأ؛ ولذلك فال   - أيًضا-َعِلَم بأنه سيقتل باختياره؛ ولذلك يؤاخذه، والذي يقتل خطأ 

  تجاج إذن بالقدر باطل؛ إال اذا كان ُمكرًها فحينئذ ما يف منه مانع. لعله وضح لك األمر؟يؤاخذه؛ فاالح

ا؛ يعين اآلن القدر  السائل : يعين علمه ال يتناقض مع يعين؟ - قدر اهللا-فهمت جد  

  أبًدا، هو كشاف للواقع قبل وقوعه. الشيخ :

  نعم، هذا ال يعين أن حنن ال. السائل :

  ايه! نعم. الشيخ :

  يعين خنتار أفعالنا. السائل :

  ايوه. الشيخ :

  فهمت، جزاك اهللا خريًا. السائل :

  وإياك. الشيخ :

  .-يا شيخ!-ال تنسانا من دعائك  السائل :

  أهلني، موفق إن شاء اهللا، سالم عليكم.  الشيخ :

عات، فشو الواجب إن بالنسبة للتربعات: السفارة املصرية فتحت حسابات يف البنك على أساس الترب  السائل :

  حنن؛ كأخوان مصريني يعين؟ 

  إغاثة امللهوف؛ لكن ليس بطريق احلرام؛ أال وهو البنوك. - بال شك- الواجب هو  الشيخ :

  نعم. السائل :



  لعلك فهمت علي؟ الو. الشيخ :

  نعم. السائل :

؟ الشيخ : أقول لك: لعلك فهمت علي  

  نعم. السائل :

  غريه؟ طيب، فيه عندك شيء الشيخ :

  يعين ما نتربع؛ يعين نوفر لألسر؟ السائل :

  نعم؟ الشيخ :

  شيخنا! ...يعين الواجب حنونا أن حنن نوفر املبالغ هذه  السائل :

  ، نعم؟؟- يا أخى!- نعم  الشيخ :

  اهللا يبارك فيك، ال تؤاخذنا؛ يعين الذي يريد يتربع يوفر لألسر اليت هي متضررة؟ السائل :

  نعم. الشيخ :

  يعين ما يتربع حلسابات البنك أو شيء مثل هكذا؟ : السائل

  ايه! نعم. الشيخ :

  اهللا يبارك فيك. السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

  شكرًا إلك شيخنا. السائل :

  أهالً وسهًال. الشيخ :

  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :


